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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية.

اثنياً :ملخص متوز.

اثلثاً :ملخص تنفيذي.

رابعاً :أبرز احلوادث يف متوز.

خامساً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة:

تعرضــت املنشــآت الطبيَّــة والعاملــون فيهــا إىل انتهــاكات صارخــة
منــذ انــدالع احلـراك َّ
الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذارَّ 2011 /
للقانــون الــدويل اإلنســاين ،الــذي أوىل محايــة خاصــة للمنشــآت الطبيَّــة والعاملــن فيهــا إضافــة إىل احلمايــة العامــة املطبَّقــة علــى

املدنيــن واملنشــآت املدنيَّــة.
الرغــم مــن ذلــك فقــد قُ ِ
صفــت املشــايف واملســتوصفات والعيــادات والصيدليــات ،واعتقـ َـل مئــات مــن الكـوادر الطبيَّــة
َّإل أنــه علــى َّ
ِ ِ
ِ
وابت إنقــاذ اجلرحــى عمـاً خطـراً قــد يــؤدي إىل املــوت.
ب حــى املــوت ،كمــا اســتُهدفَت فـَـر ُق اإلســعاف وآلياهتــم َ
ومنهــم مــن عُـ ّذ َ

ِ
ـب الرئيــس واألبــرز ملعظــم اجلرائــم حبــق الكـوادر الطبيَّــة واملراكــز العاملــة هلــا ،فقــد اقتحمــت
كا َن النّظــام الســوري وال يـزال املرتكـ َ
ِ
ـف
قواتــه املشــايف واختطفــت اجلرحــى ،كمــا اسـ َ
ـتهدف املشــايف والنّقــاط الطبيَّــة ابلقذائــف والصواريــخ والرباميــل املتفجــرة ،وقصـ َ
بشــكل ُمتكـِّـرر مراكــز الدفــاع املــدين وقتـ َـل العديــد مــن كـوادره .ومل تســلم أيضـاً الشــارات اإلنســانية اخلاصــة مــن االعتــداءات علــى
منشــآهتا وقتــل كوادرهــا علــى الرغــم مــن حياديتهــا وعــدم احنيازهــا.
كمــا رصــدان اتَّبــاع قـوات احللــف الســوري الروســي سياســة الضربــة املزدوجــة- 1يف كثــر مــن اهلجمــات ،-الــي غالبـاً مــا يكــون

ضحاايهــا مســعفون وعناصــر مــن الدفــاع املــدين.

 1سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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وقــد وثَّقنــا انتهــاكات مماثلــة ارتكبتهــا بقيَّــة أطـراف النِّـزاع َّإل َّأنــا كانــت علــى نطــاق أضيــق وبوتــرة أقــل ،فقــد اقتحمــت عناصــر
ٍ
ومســعفني ،كمــا منعــت بعــض األطبــاء مــن مزاولــة
تتبــع تنظيــم داعــش مشــاف ميدانيــة ومســتوصفات ،واختطفــت جرحــى وأطبــاءَ ُ
ختصصهــم طبقـاً لقوانينهــا التمييزيــة .واســتهدفت قـوات احللــف (قـوات التحالــف الــدويل وقـوات ســوراي الدميقراطيــة) عــدداً مــن
ُّ
املشــايف والنُّقــاط الطبيــة.
ال يقتصــر أثــر االنتهــاكات حبــق كل مــن الك ـوادر الطبيــة وك ـوادر الدفــاع املــدين عليهــم فقــط ،بــل ميتــد إىل حيــاة األشــخاص
الذيــن حيتاجــون خدمــات الرعايــة الطبيَّــة واالستشــفاء واإلنقــاذ ،وهــذا يــؤدي ابلتــايل إىل وفــاة العديــد مــن اجلرحــى والعالقــن حتــت

األنقــاض.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
َّ
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين ،وعلــى الك ـوادر الطبيــة أيض ـاً وك ـوادر الدفــاع املــدين ،تُعتــر انتهــاكاً
ـتعمد علــى
صارخـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان ال ُـم ـ َّ

األعيــان املشــمولة ابحلمايــة ،لقــد تسـبَّب كل ذلــك يف آالم ُمضاعفــة للجرحــى واملصابــن ،وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر

َّ
الشــعب الســوري ،عــر رســالة واضحــة أنــه ال توجــد منطقــة آمنــة ،أو خــط أمحــر ،مبــا يف ذلــك املشــايف ،عليكــم أن هتاجــروا مجيعـاً
أو تـَْفنَـوا”.
منهجية:
يرصــد هــذا التقريــر حصيلــة ضحــااي الكـوادر الطبيَّــة وكـوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر ،الذيــن قضـوا علــى يــد أطـراف
النّـزاع يف متــوز ،كمــا يوثـّـق حصيلــة حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة العاملــة هلــم ،ويســتعرض أبــرز تلــك احلـوادث.

وحبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فـ َّ
ـإن الكـوادر الطبيَّــة تشــمل (مجيــع القائمــن علــى العمــل الطــي مــن أطبــاء

ومســعفني ،وصيادلــة ،وخمربيــن ،وإداريــن ،إضافــة إىل العاملــن يف تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة) يف حــن أننَّــا نقصــد
ُ
ومرضــن ُ
ابملراكــز احليويـَّـة الطبيَّــة (املشــايف  -النقــاط الطبيــة  -املســتوصفات  -املشــايف امليدانيــة  -ســيارات اإلســعاف).

الرصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل
ـتند التقريــر أوالً علــى عمليــات التَّوثيــق و َّ
اسـ َ

ـن حتدَّثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل
روتيــي مســتمر ،واثنيـاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليـ َ
التواصــل االجتماعــي ،كمــا قُمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصـ َّـورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها

لنــا نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التَّواصــل االجتماعــي ،وقــد أظهــرت مقاطــع
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مصـ َّـورة بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويـَّـة طبيّــة .وحنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع املقاطــع املصـ َّـورة والصــور الـواردة يف
هــذا التَّقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة
مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي وتصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.
تضمــن التَّقريــر هجمتــن ابســتخدام ســاح اجلــو ،لكــن مل َّ
نتمكــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القـوات الروســية
َّ

عنهمــا ،وعلــى هــذا فإننــا أســندان مســؤوليتهما إىل قـوات النظــام الســوري /الروســي.
يوثـّـق التّقريــر أيض ـاً حادثتــن ج ـراء تفج ـرات مل َّ
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظ ـراً لصعوبــة حتديــد مرتكــي

التفج ـرات.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى روايــة واحــدة حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة،
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التَّقريــر
دو َن أن نُقـ ِّدم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة ُّ
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ
منــح ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
ُ
معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه .ومل تـر ِاع الق ـوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة،
وشـ َّـكلت ابلتــايل كثــر مــن اهلجمــات جرائــم حــرب ،كمــا أننــا مل نرصــد توجيــهَ أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرط
القانــون الــدويل اإلنســاين.

ورد ســابقاً مــن حتــدايت ،فكثــر مــن احلـوادث يتغـ َّـر توصيفهــا
يتفــاوت كـ ُّـم ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى ،ونظـراً لكثــرة مــا َ
القانــوين؛ نظـراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر ،حيــث نقــوم إبضافــة تلــك

األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت ،ومــن انحيــة أخــرى ،فكثــر مــن احلـوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل
تضمنــت أضـراراً جانبيــة ،فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييـاً ،وحفاظـاً عليهــا
اإلنســاين ،لكنَّهــا َّ
ـجل وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا َّ
كسـ ٍ
أبنــا ترقــى إىل جرائــم.
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ِ
ـمل
مــا َ
ورد يف هــذا التقريــر ُيثّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت ،كمــا ال يشـ ُ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفسـيَّة.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

اثنياً :ملخص متوز:

ـهد متــوز اخنفاض ـاً غــر مســبوق يف معــدل االنتهــاكات حبــق الك ـوادر الطبيَّــة وك ـوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة ،وقــد
شـ َ
ترَّكــزت االنتهــاكات يف حمافظــة درعــا ،الــي شــهدت عمليــات عســكرية لق ـوات احللــف الســوري الروســي هتــدف إىل الســيطرة

علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتم.
كما كان لعمليات التَّفجري ،اليت ارتفعت وتريهتا يف اآلونة األخرية يف الشمال السوري أثرها على عمل القطاع الطيب.

اثلثاً :امللخص التنفيذي:

ألف :حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين واهلالل األمحر منذ بداية عام :2018

وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ مطلع عام  2018حىت آب من العام ذاته مقتل  87من الكوادر الطبية وكوادر
الدفــاع املــدين وك ـوادر منظمــة اهلــال األمحــر علــى يــد األط ـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي ،بينهــم  52علــى يــد ق ـوات النظــام
توزعــت احلصيلــة اإلمجاليــة شــهرايً علــى النحــو التــايل:
الســوريَّ .
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ابء :حصيلة أبرز االنتهاكات يف متوز:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز  ،2018االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبـ ِّـق الكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين

واملنشــآت العاملــة هلمــا:

 أعمال القتل:وثَّقنا مقتل  1من كوادر الدفاع املدين على يد قوات النظام السوري.
 حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبيَّة:وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  4حـوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ،توزعــت حســب األطـراف الرئيســة الفاعلــة
علــى النحــو التــايل:
 قــوات النظــام الســوري (اجليــش ،األمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 2 :حادثــة اعتــداء علــىمنشــأة طبيــة.
 جهات أخرى 2 :حادثة اعتداء ،توزعتا على النحو التايل:•  1منشأة طبية.
•  1سيارة إسعاف.

رابعاً :أبرز احلوادث يف متوز:
ألف :أعمال القتل:

 قوات النظام السوري:ســليمان حممــد املفعــاين ،أحــد عناصــر الدفــاع املــدين ،قُتــل يــوم اجلمعــة  /6متــوز/

 2018جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /الروســي (ال
ي ـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ قريــة أم امليــاذن بريــف حمافظــة
درعــا الشــرقي ،أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق.
ـر حســابه الرمســي علــى منصــة التواصــل
وقــد نعــى الدفــاع املــدين الســوري ســليمان عـ َ
االجتماعــي “تويــر”.
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ابء :االعتداء على املراكز احليوية الطبية:

 قوات النظام السوري:املراكز احليوية الطبية:

 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):الثــااثء  /17متــوز 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /الروســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد
اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ تزامن ـاً مــع إلقــاء الط ـران املروحــي التابــع لق ـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مشــفى

الشــهيد وليــد خطــاب امليــداين يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه
أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
 جهات أخرى:املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):اجلمعــة  /6متــوز 2018 /انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب مســتوصف جرابلــس وســط مدينــة جرابلــس بريــف
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ وقــع االنفجــار علــى بعــد قرابــة 15م مــن املســتوصف؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة معداتــه
أبض ـرار ماديــة بســيطة ،وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقت ـاً ،نُشــر إىل َّ
أن املســتوصف هــو النقطــة الطبيــة الوحيــدة الــي ختــدم مدينــة

جرابلــس واملناطــق احمليطــة هبــا ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،نظـراً للصعوبــة البالغــة
يف حتديــد مرتكــي التفجـرات .ختضــع مدينــة جرابلــس لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أخــران الناشــط اإلعالمــي “أبــو قصــي ”2الــذي كان موجــوداً يف منــزل صديقــه علــى بعــد  20مـراً مــن بنــاء املســتوصف حلظــة
وقــوع االنفجــار“ :مسعنــا صــواتً قــوايً فجــأةً تزامــن مــع حتطــم بعــض نوافــذ وأبــواب املنــزل ،أدركنــا الحقـاً أن مــا مسعنــاه كان

صــوت انفجــار ســيارة مفخخــة ،فأســرعت ابخلــروج متجهـاً إىل املوقــع” اتبــع أبــو قصــي حديثــه موضحـاً حجــم الدمــار الــذي

أ ّلَ ابملســتوصف“ :لقــد هتدمــت واجهــة املســتوصف وتضــررت بعــض معداتــه ،كمــا نتــج علــى االنفجــار إصابــة عــدد مــن
األشــخاص جبــروح خفيفــة ،وصلــت فــرق الدفــاع املــدين إىل املوقــع إلزالــة األنقــاض ،أعلنــت إدارة املســتوصف التوقــف

عــن العمــل حــى إعــادة ترميــم املســتوصف”.

 2تواصلنا معه عرب تطبيق الواتس آب يف  /30متوز2018 /
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خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

• َّ
إن احل ـوادث ال ـواردة يف هــذا التَّقريــر ُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرق ـاً لق ـراري جملــس األمــن رقــم  2139و2254

القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشـوائية ،وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي،

مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

• اهلجمــات ال ـواردة يف التقريــر تُش ـ ِّكل خرق ـاً لق ـرار جملــس األمــن رقــم  2286القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي
ِ
ـام
ترتكــب يف النّزاعــات املســلحة ضـ َّـد العاملــن يف اجملــال الطــي والعاملــن يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصـرايً مهـ َ
طبيــة ،وضـ َّـد وســائل نقلهــم ومعداهتــم ،وكذلــك ضــد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
أن معظــم حـوادث القصــف الـواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفـراداً مدنيــن عُـ َّـزل ،وابلتــايل فـ َّ
• نؤكــد علــى َّ
ـإن القـوات املعتديــة
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلـ َّـق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نـزاع مســلح غــر
دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

• تُعتــر اهلجمــات الـواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك َّ
أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت

توجه إىل هدف عســكري ُمدَّد.
وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات الطبيَّة ومل َّ
• َّ
إن عمليــات القصــف ،قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف

الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم  2139و 2254وال يوجــد التزامــات بوقــف
عمليــات القصــف العشـوائي ،وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطـراف النـزاع ،إىل جانــب االلتـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
ـمل النظــام الســوري واإليـراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضـ َّـد
• توســيع العقــوابت لتشـ َ

الشــعب الســوري.
اإلنســانية ضـ َّـد َّ

• إدراج امليليشــيات الــي ُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية ،والــي ارتكبــت مذابــح واســعة ،كامليليشــيات اإليرانيــة ،وحــزب هللا
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى ،وجيــش الدفــاع الوطــي ،والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
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• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفـاً رمسيـاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي،
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة ،والــي غالب ـاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن
للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
الشــعب
ظل انقســام جملس األمن وشـلَلِه الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم َّ
• يف ِّ

الدعــم َّ
الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات َّ
الصعيــد
املقدمــة علــى َّ

الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
األشــخاص املتورطــن.

• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشـرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل

لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،”)ICRtoPإىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pوقــد متَّ اســتنفاذ اخلط ـوات
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات

أقرتــه
أســتانة ،وابلتَّــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pالــذي َّ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،واليـزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

السامية حلقوق اإلنسان:
إىل املفوضية َّ

علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلـوادث الـواردة يف هــذا
التقريــر ،واحلـوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظـ ِّـل انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقـ َّـل حجمـاً ،وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات

الـواردة يف هــذا التقريــر.

إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة :IIIM
الســابقة ،والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد
النَّظــر يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر َّ
مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  71/248الصــادر يف  /21كانــون األول 2016 /وفتــح حماكــم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
إىل النظام السوري:

• التَّوقف عن استخدام الدولة السورية َّ
كأنا ملك عائلة خاص.
• التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب قتل الكوادر اليت تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ.
• التَّوقف عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
حتمل التَّبعات القانونية واملادية كافة ،وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
• ُّ

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
إىل احللف (قوات التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية):
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرف بشــكل صريــح َّ
أن بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبـرايء ،وأن
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديـَّـة ،واإلس ـراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن ،واالعتــذار
منهــم.

• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي
تُســيطر عليهــا.
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ِ
ِ
ابلســاح و َّ
الدعــم
• يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قـوات ســوراي الدميقراطيــة ّ
ابلســاح وغــره ،حيــث أن تزويــد هــذه القـوات ّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضـ ّد اإلنســانية ،يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
إىل فصائل املعارضة املسلحة:

ضمــان محايــة املراكــز احليويـَّـة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والكـوادر العاملــة فيهــا ،يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلـوادث

الـواردة يف هــذا التقريــر.

إىل املنظمات الطبيَّة حول العامل:

هنــاك عجــز كبــر يف الك ـوادر الطبيَّــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة ،جيــب علــى األطبــاء الســوريني أوالً تعويــض
النَّقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي ،كمــا جيــب علــى املنظَّمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق غــر اخلطــرة حيــث
يتــم إســعاف املرضــى إليهــا ،وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكـوادر الطبيــة.

شكر وعزاء

خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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